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Underskrift sekreterare  

 Johan Israelsson 

Underskrift ordförande  

 Per Olof Lindgren 

Utses att justera Sverker Nordgren 

Justeringsdatum 2016-06-22 

 
Justerande 

    

  Sverker Nordgren   
     

Anslag/bevis 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.  

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2016-06-22 

Anslaget sätts upp 2016-06-23 

Anslag tas ned 2016-07-15 

Protokollets förvaringsplats Miljö och teknik 

Underskrift  

 Johan Israelsson 

     

    Utdragsbestyrkande 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Närvarolista teknisk nämnd 

Beslutande 
Parti Namn   
L Per Olof Lindgren, ordf   
M Erik Stoy, 1:e vice ordf   
M Sverker Nordgren   
S Björn Jönsson, 2:e vice ordf    
S Anders Gsaxner   
S Alf Persson, tjänstgör för Daniel 

Forsberg, MP §70 
  

SD Lars Dahmström     
    

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
Parti Namn Titel Namn 
BP Torsten Paulcén Teknisk chef Johan Israelsson  
S Alf Persson   
MP 
 
 
SD 

Martin Gustavsson, 
tjänstgör för Daniel 
Forsberg, MP, §71 
Henrik Corneliusson 

  

V Gustaf Törnqvist   
    
    
    
 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
 

  



3(6) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-06-22 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 70  Tn Dnr: 2016-155 
 

Kostnadsökning av dagvattenanläggning, Ågatan 
Teknisk nämnd beslutade 2016-06-14, § 55, att återremittera ärendet till teknisk nämnds 
extrainsatta möte 2016-06-22. Detta för att kunna utreda om teknisk nämnd har befogenhet att 
flytta medel från ett projekt till ett annat. 

Tjänsteskrivelse från VA-chef Anne-Marie Pedersen, daterad 2016-06-07, inkluderat karta, 
daterad 2016-05-31, föreligger. I domen från Mark och miljödomstolen 2015-02-18 gällande 
upphörande av grundvattenbortledning till viss del och tillstånd till ändrat ändamål med 
grundvattenbortledning och tillstånd till avledande av bortlett grundvatten till Segeå, fick 
Svedala kommun pumpa max 10 liter/sekund grundvatten till Segeå för att minska 
grundvattenriskerna på bebyggelsen. 

För att kompensera ökningen i Segeå utlovade kommunen att bygga en damm som kan 
fördröja större regn från delar av Svedala tätort. Dammen som i samband med 
tillståndansökan togs fram som förslag var förlagd vid Kyrkogatan men en utformning som 
fördröjde regn med 10-års återkomst med cirka 150 liter/sekund. Dammen skulle tas i drift vid 
stora regn, men annars utgöra en torr yta. Volymen som beräknades tas i anspråk var 400 m3. 
Beräknad kostnad var 1,5 mkr. Enligt beslut daterat 2014-05-15 ska åtgärden vara genomförd 
inom 3 år. För att hinna med behöver projektet utföras till största delen i år. 

Inför anläggandet har VA-enheten gjort en fördjupad utredning där det har identifierats att 
åtgärden med fördel läggs på annan plats och utförs som en samordnad klimatanpassnings-
åtgärd med reningsmöjlighetet för bättre kvalitet i å. Vid anläggning av en damm på Ågatan 
istället kan större delen av dagvattnet ledas in i dammen och föroreningar kan delvis fångas 
upp och sedimentera. Vid normalt flöde beräknas cirka 80 % av föroreningarna fastläggas. Vid 
större regn är den hydrauliska fördröjningen den stora nyttan. Fördröjningseffekten för 
dammen vid Ågatan blir bättre än förslagen damm på Kyrkogatan, då en ny damm på Ågatan 
kan fördröja ett 20-års regn med 600 liter/sekund innan det når Segeå. Dammvolymen 
beräknas till cirka 2500 m3. Dammen på Kyrkogatan minskar trycklinjen i delar befintligt 
dagvattennät, vilket minskar risken för översvämningar. Vid en anläggning av 
dagvattendammen på Ågatan blir tryckreduceringseffekten lägre i ledningsnätet men ger 
större effekt på utflödet till ån. 

Dammen på Ågatan som planeras är placerad intill befintlig damm, men de båda dammarna 
avser olika dagvattensystem. I befintlig detaljplan är området som avses att tas i anspråk 
avsatt till dagvattendamm.  
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forts Tn § 70 

Den ökade volymen och anpassningen till rening på Ågatan gör att projektbudgeten beräknas 
till 2,7 mkr varav 2,2 bedöms förbrukas under 2016. Detta innebär att VA-enheten äskar 700 
tkr i ökade anslag för projektet 2016. Resterande 500 tkr förs fram till budget 2017. Eftersom 
projektet Spillvatten söder Sege å del öst kommer att ha en 3 mkr mindre utgift än budget för 
året ökar inte den totala investeringsbudgeten.  

Medlen som inte förbrukas inom projektet Spillvatten Söder Sege å del öst under 2016 
kommer att behöva överföras till 2017 för slutförandet av projektet. Den utökade 
projektbudgeten kan ses som en del i det klimatanpassningsarbete som finns med i förslag till 
investeringsperioden 2017-2019 med början 2018 om 1 mkr/år. Genom att minska förslaget i 
2018 års budget med 1000 tkr kommer periodens budgetram att ligga på samma nivå. 

VA-chef Anne-Marie Pedersen ger följande förslag till beslut, 

att godkänna att ersätta projektet Dagvattendamm Kyrkogatan med projektet Dagvattendamm 
Ågatan innebärande en ökad budget från 1,5 mkr till totalt 2,7 mkr, 

att projektets budget för 2016 ökas till 2,2 mkr, 

att ändra i förslag till investeringsbudget för perioden 2017-2019 ändra så att resterande för 
belopp för Dagvattendamm Ågatan 500 tkr tas med i budget för 2017 samt att beloppet för 
klimatanpassning år 2018 tas bort. 

Teknisk chef Johan Israelsson föredrar ärendet och tillägger att det är rekommenderat att 
teknisk nämnd skickar ärendet för hemställan om godkännande hos kommunfullmäktige.  

Ordförande föreslår att godkänna att ersätta projektet Dagvattendamm Kyrkogatan med 
projektet Dagvattendamm Ågatan innebärande en ökad budget från 1,5 mkr till totalt 2,7 mkr, 

att projektets budget för 2016 ökas till 2,2 mkr, 

att i förslag till investeringsbudget för perioden 2017-2019 ändra så att resterande för belopp 
för Dagvattendamm Ågatan 500 tkr tas med i budget för 2017 och att beloppet för 
klimatanpassning om 1 mkr för år 2018 tas bort vilket innebär att denna förändring ryms inom 
teknisk nämnds totala budget för 2016 och 2017, samt  

att hemställa till kommunfullmäktige om att godkänna de förändringar som teknisk nämnd 
tillstyrkt.  
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forts Tn § 70 

Teknisk nämnd beslutar  
att föreslå kommunfullmäktige godkänna att ersätta projektet Dagvattendamm Kyrkogatan 
med projektet Dagvattendamm Ågatan innebärande en ökad budget från 1,5 mkr till totalt 2,7 
mkr, 

att föreslå kommunfullmäktige att projektets budget för 2016 ökas till 2,2 mkr, 

att föreslå kommunfullmäktige att i förslag till investeringsbudget för perioden 2017-2019 
ändra så att resterande belopp för Dagvattendamm Ågatan 500 tkr tas med i budget för 2017 
och att beloppet för klimatanpassning om 1 mkr för år 2018 tas bort vilket innebär att denna 
förändring ryms inom teknisk nämnds totala budget för 2016 och 2017, samt  

att hemställa till kommunfullmäktige om att godkänna de förändringar som teknisk nämnd 
sålunda föreslår.  

_____________ 
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Tn § 71 Tn Dnr: 2016-17  
 

Upphandling av tjänstekoncession för kommunens 
renhållningsverksamhet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Johan Israelsson, daterad 2016-06-16, föreligger. Miljö och 
teknik har på uppdrag av teknisk nämnd genomfört anbudsöppning och utvärdering av 
inkomna anbud för upphandling av avfallsverksamheten. Upphandlingen har genomförts 
tillsammans med Kävlinge och Lomma kommun.  

Ett anbud har kommit in vid anbudstidens utgång 2016-06-07. Anbudet har utvärderats i 
enlighet med den utvärderingsmodell som föreligger och resultatet innebär 79,2 poäng av 
maximalt 100 poäng. Anbudet uppfyller ställda skallkrav efter begäran om förtydligande och 
komplettering och ska således antas. Teknisk chefs förslag till beslut är  

att tekniska nämnden beslutar att anta och tilldela inkommet anbud, samt  

att förklara denna paragraf omedelbart justerad. 

Teknisk nämnd beslutar 
att anta och tilldela inkommet anbud, samt  

att förklara denna paragraf omedelbart justerad. 

______________ 
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